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'Zürih'te Yaşantı' 

Kadınlar için çeşitli dillerde sunulan bilgilendirme 

 toplantıları 

(çocuk bakımı dahil) 

Kurs 1: 26 Ağustos - 16 Aralık 2020 arası 

veya 

Kurs 2: 3 Mart - 23 Haziran 2021 arası 

Carşamba günleri, saat 8:45 - 11:15 arası 

 
  

 

 



Sayın ilgili Bayanlar 
Zürih’te oturuyor ve şehrimizin yaşantısına etkin bir şekilde katılmak istiyor 
musunuz? Kültürel, sosyal ve hukuki konulara ilgi duyuyor ve başka kadınlarla 
buluşmak, yeni arkadaşlıklar kurmak istiyor musunuz? Öyleyse doğru 
adrestesiniz. 
 
Bayanlara yönelik olan entegrasyon kursumuzda bu konularla ilgili geniş 
kapsamlı bilgiler sunuyoruz. Günlük hayat ve toplumsal konulara dair 
sorularınıza cevap verilecektir. Ayrıca konularla ilgili önemli olan Almanca ke-
limleri öğreneceksiniz. Burada edindiğiniz tecrübelerinizi paylaşabileceğiniz bir 
ortam sunulmaktadır. Bu fırsatı değerlendiriniz ve şehrimizdeki yaşantıyı daha 
yakından tanıyınız! 

________________________________________________________ 

'Zürih'te Yaşantı' kursu için kayıt 

Kurs 1: 26 Ağustos - 16 Aralık 2020      Kurs 2: 3 Mart - 23 Haziran 2021  

Ad_______________________________________________________________________ 

Soyad____________________________________________________________________ 

Adres (cadde adı ve ev no. su)________________________________________________ 

Posta kodu/yer_____________________________________________________________ 

E-posta__________________________________________________________________ 

Telefon___________________________________________________________________ 

Doğum tarihi_______________________________________________________________ 

Milliyet___________________________________________________________________ 

Kursun lisanıyla ilgili tercihiniz_________________________________________________ 

Diğer mümkün olan diller_____________________________________________________ 

Çocuğum kreşe katılacaktır           Kreşe ihtiyacım yok      

Kurs kreşe getirilen çocuğun adı 

Birinci çocuk ___________________________Doğum tarihi: _______________________ 

İkinci çocuk____________________________Doğum tarihi: _______________________ 

 

Kurs programı 



 

26.08.2020 
saat 08.45 – 11.15 
  

Giriş, karşılaşma, şehir ile ilgili genel bilgiler 

02.09.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 

‚Tipik İsviçre’? Dört dilli İsviçre’den çok dilli İsviçre’ye 

09.09.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 

İsviçre’nin coğrafya, tarih ve siyasetine giriş 

16.09.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 
23.09.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 
23.09.2020 
saat 15 - 17.45 
 
30.09.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 
30.09.2020 
saat 15 - 17.45 
 
 

Şehrin tarihi yerlerine gezi 
 
 
Zürih şehri: Tarih, İstatistik bilgiler, siyaset ve yönetim şekli  
 
 
Mahali meclise ziyaret 
 
 
Sosyal Sigortalar  
 
 
Mahali meclise ziyaret 
 
 
 

05.10 - 18.10.2020 
 

Sonbahar tatili 
 

21.10.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 
28.10.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 
04.11.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 
11.11.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 
18.11.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 

Sağlık ve hastalık sigortası  
 
 
Komşuluk ve semtteki yaşantı veya  
atıkların yakıldığı tesise (Hagenholz) ziyaret 
 
GZ'te (Gemeinschaftszentrum - halkevi) ziyaret 
 
 
Komşuluk ve semtteki yaşantı veya Okul öncesi ve ilkokul dönemi 
veya atıkların yakıldığı tesise (Hagenholz) ziyaret 
 
Okul öncesi ve ilkokul dönemi veya ortaokul ve devamı 
veya atıkların yakıldığı tesise (Hagenholz) ziyaret 
 

25.11.2020 
saat 08.45 – 11.15  
 
02.12.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 
09.12.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 

Ortaokul ve devamı veya ek eğitim çeşitleri ve iş hayatı  
veya atıkların yakıldığı tesise (Hagenholz) ziyaret 
 
Ek eğitim çeşitleri ve iş hayatı  
veya atıkların yakıldığı tesise (Hagenholz) ziyaret 
 
Mali konular  
 
 

16.12.2020 
saat 08.45 - 11.15 
 

Kursun bitişi, değerlendirmesi ve diploma töreni 
 

 
 

 
 
 



 

 

Kurs yeri  Zentrum „Karl der Grosse“, Kirchgasse 14, 8001 Zürich 

   4 ya da 15 numaralı tramvay ile ‚Helmhaus’ durağına kadar 

Kurs ücreti  60 Frank*) 

Kreş  30 Frank*) 

 

Bilgi ve Başvuru 
Integrationsförderung der Stadt Zürich  
Stadthaus Welcome Desk (4. kat), Stadthausquai 17, Postfach 8001 Zürich 
Telefon 044 412 37 37, E-Posta integrationsfoerderung @zuerich.ch 
www.stadt-zuerich.ch/integration 
 

*) Bu ücret Zürih şehrinde oturan katılımcılara göredir; Zürih şehrinin dışında 
 oturanlara kurs ücreti 320 Frank, çocuk kreşinin ücreti ise 90 
Frank’dır. 
 
 

 

 

http://www.stadt-zuerich.ch/integration

